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Onderzoek

Onafhankelijk, kwaliteitsvol en kritisch onderzoek stimuleren 

op het vlak van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 

via onder meer doctoraten, publicaties en adviezen.

Onderwijs

Via een postacademische vorming (PAVO) in het 

aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht excellent onderwijs 

aanbieden via een modulesysteem voor de verzekeringssector, 

advocaten, magistraten, de overheid en studenten

Dienstverlening

Congressen, studieavonden, en expert seminars fungeren als 

academisch platform voor een interdisciplinaire discussie over 

onderwerpen uit het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht .
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AHLEC ALLIC

GEBOORTE VAN AHLEC EN ALLIC  
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www.ahlec.be
ANTWERP HEALTH LAW AND 

ETHICS CHAIR
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LEERSTOEL AANSPRAKELIJKHEIDS- EN 

VERZEKERINGSRECHT

www.allic.be

Antwerp Liability Law and Insurance Chair



Provinciale Raad Antwerpen

van de Orde der Geneesheren

Provinciale raad Limburg Provinciale raad West-Vlaanderen
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ALLIC DANKT
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VRIENDEN

Gouden vrienden

Liesbeth Lafaut

Intersentia uitgever

Emmaüs vzw

Thierry Vansweevelt

Vrienden

Febelgen

Evelien Delbeke

Sylvie Tack

Rudi Vermeiren

Hugo Sebreghts

Tandheelkundig kabinet Guido Aesaert
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LOPEND DOCTORAATSONDERZOEK

LEON LUYTEN

Beheer van medische 

patiëntengegevens

CORALIE HERIJGERS

Artsen & deontologie

CINDY CORNELIS

Genetica en verzekeringen

WANNES BUELENS

Het medisch ongeval zonder 

aansprakelijkheid
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DOCTORAATSONDERZOEK 

(ALLIC-FINANCIERING)

STEFFI ILLEGEMS

Financieel toezicht in de verzekeringssector. De invloed op 

het statuut en de aansprakelijkheid van de 

verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen

NICK PORTUGAELS

Het statuut en de rol van de vaststellingsovereenkomst bij 

verzekeringsgeschillen

LARISSA VANHOOFF

Schadevergoedingsfondsen 



Module 1
Filip Dewallens

Module 2
Ann Dierickx

Module 3
Christophe Lemmens

Module 4
Sylvie Tack

Module 5
Nick Van Gelder

Module 6
Evelien Delbeke

ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORG BEROEPSBEOEFENAARS PATIËNTENRECHTEN
AANSPRAKELIJKHEID, 

VERZEKERING en PROCEDURES
LICHAAMSMATERIAAL, 

GENEESMIDDELEN en PRODUCTEN
BEGINNEND EN EINDIGEND 

LEVEN

Rechtsbronnen/bevoegdheid Arts, tandarts, apotheker Recht op vrije keuze
Civielrechtelijke 
aansprakelijkheid Medische experimenten Recht op voortplanting

Ziekenhuizen
Verpleegkundigen, 
vroedvrouwen

Recht op informatie/ 
toestemming

Strafrechtelijke 
aansprakelijkheid Wet Orgaantransplantatie

Medisch begeleide 
voortplanting

Programma, financiering, 
erkenning

Paramedici, niet-
conventionele 
geneeswijzen Patiëntendossier Expertises en procedures Wet Lichaamsmateriaal Zwangerschapsafbreking 

Statuut ziekenhuisarts Therapeutische vrijheid Beroepsgeheim, attesten
Tuchtrecht: Orde en 
procedure Biobanken

Euthanasie en hulp bij 
zelfdoding

Ouderenzorg Recht op honorarium Klachtrecht en ombud
Provinciale Geneeskundige
Commissie Geneesmiddelen

Pijnbestrijding en 
palliatieve sedatie

Jeugdgezondheidszorg Recht op publiciteit Recht op gezondheidszorg RIZIV Bloed(producten)
Staken en niet opstarten 
behandeling

Dringende medische hulp Ziekteverzekering Minderjarige patiënten Aansprakelijkheidsverzekering Medische hulpmiddelen Palliatieve zorg

Preventie Medewerking patiënt Geesteszieke patiënten Ziektekosten en hospitalisatie Gentechnologie Wilsverklaringen

Ziekenhuisfinanciering Bewindvoering
Verzekering gewaarborgd 
inkomen

Statuut lijk: autopsie en 
lijkbezorging

Functies en zorgprogramma's Fonds Medische Ongevallen

Samenwerking ziekenhuizen

Accreditering en inspectie
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Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6

AANSPRAKELIJKHEID
SCHADE en 

SCHADELOOSSTELLING
ALGEMENE PRINCIPES VAN 

VERZEKERINGSRECHT
PERSOONSVERZEKERINGEN SCHADEVERZEKERINGEN

GESCHILBESLECHTING en 
TOEZICHTSMECHANISMEN

Recente wetgeving en 

ontwikkelingen in de 

rechtspraak 

Schadebegrip en soorten 

schade (zaakschade, 

lichamelijke schade, 

economische schade…)

Totstandkoming 

verzekeringsovereenkomst 

(segmentatiebeleid, aanbod, 

bekwaamheid, polisvoorwaarden, 

informatieplichten, …)

Actuariële beginselen m.b.t. 

persoonsverzekeringen

Indemniteitsbeginsel (principe, 

samenloop, subrogatie, 

oververzekering, …)

Verjaring (in 

aansprakelijkheidscontext en 

verzekeringscontext)

Persoonlijke 

Aansprakelijkheid

Schadeloosstelling 

(voorafbestaande toestand, 

schadebeperkingsplicht, 

voordeelstoerekening,…) Uitsluitingen en verval van recht

Relatievermogensrechtelijke en 

erfrechtelijke aspecten

Aansprakelijkheidsverzekering 

(dekking in de tijd, leiding van het 

geschil, belangenconflicten, 

excepties, rechtstreekse 

vordering,…)

Procedures (burgerlijke rechter, 

strafrechter, Raad van State)

Overheidsaansprakelijkheid

Vergoedingswijzen 

(kapitalisatie, rente,…)

Verplichtingen verzekeringnemer 

en verzekerde in de looptijd van 

het contract (informatieplicht, 

premie, aangifte schadegeval, …) Privaatrechtelijke aspecten BA Privéleven

Buitengerechtelijke 

geschillenbeslechting (ADR, 

ombud, vaststellingsovereenkomst, 

…)

Gekwalificeerde fouten Indicatieve tabel

Verplichtingen verzekeraar in de 

looptijd van het contract 

(informatieplicht, 

verzekeringsprestatie, …)

Fiscale aspecten m.b.t. 

persoonsverzekeringen BA Uitbating en levering Bewijs

Aansprakelijkheid van 

toezichthouders (onderwijzer, 

ouders, vrijwilligers,…) Intresten

Wijzigingen in de loop van de 

overeenkomst (premie, 

voorwaarden, …)

Levensverzekering (m.i.v. 

schuldsaldoverzekering) BA Vrijwilligers Expertise

Aansprakelijkheid voor zaken 

(dieren, gebouwen,

producten,…)

Samenloop tussen 

verschillende 

vergoedingsstelsels (sociale 

zekerheid, ziekteverzekering,…)Einde verzekeringsovereenkomst Groepsverzekering BA Beroepen Toezicht op de verzekeringssector 

Causaliteitsleer en knelpunten

Alternatieve vormen van 

schadeloosstelling (fondsen, 

fundraising,…) Big data & privacy Ziekteverzekering BA Autoverzekering Mifid-reglementering

Pluraliteit van oorzaken Verzekeringstussenpersonen Invaliditeitsverzekering ABR-verzekeringen Imd-reglementering

Exoneratie- en 

vrijwaringsbedingen

Collectieve verzekeringen Vermogensplanning Brandverzekering Solvabiliteits-reglementering

Specifieke professionele 

aansprakelijkheden (bouw, 

arts, advocaat, bestuurders,…)

Mede- en herverzekeringen Rechtsbijstandverzekering

IPR-vraagstukken en internationale 

geschillen

Specifieke 

aansprakelijkheidsregimes 

(milieu, cyberrisk, brand en 

ontploffing,…) Actuariële en fiscale beginselen Kredietverzekering

Specifieke risico’s (milieu, gsm,…)
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KLASSIEK FOUTSYSTEEM

-Complexiciteit aansprakelijkheidsrecht

-Bewijs van fout

-Bewijs van schade

-Bewijs van causaal verband

-Onzeker en onvoorspelbaar resultaat

-Dure en tijdrovende procedure

-Defensieve geneeskunde

-Stijging verzekeringspremies en daling aantal verzekeraars



13

VOORDELEN NO FAULT SYSTEEM

-Geen bewijs van fout

-Meer patienten worden vergoed

-Vermijden lange en dure procedures

-Geen conflict tussen arts en patiënt 

-Geen reputatieverlies

-Geen defensieve geneeskunde

-Geen stijging van verzekeringspremies noch daling aantal verzekeraars



14

MOGELIJKE NADELEN

-Preventie van ongevallen?

-Definitie vergoedbaar evenement?

-Bewijs causaal verband?

-Kostprijs?



WET MEDISCHE ONGEVALLEN 31/3/2010

Tweesporensysteem:

Fonds Medische Ongevallen (FMO) OF Rb. 1° aanleg

●Oprichting FMO: Minnelijke, kosteloze, “snelle” en eenvoudige procedure

●Alle verstrekkingen van gezondheidszorg in causaal verband met de schade

•Nieuw subjectief recht voor patient: medisch ongeval zonder aansprakelijkheid
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VERSTREKKING GEZONDHEIDSZORG: UITZONDERINGEN

1)Medische experimenten: foutloze aansprakelijkheid opdrachtgever (Wet 7/5/2004)

2) Gezondheidszorg met esthetisch doel die niet wordt terugbetaald door 

ziekteverzekering
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Personeel toepassingsgebied Wet Medische Ongevallen: zorgverleners

a) Beroepsbeoefenaars KB nr.78/ Wet Uitoefening

Gezondheidszorgberoepen: 

artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, vroedvrouwen, verpleegkundigen, 

paramedici zoals audiologen, bandagisten, diëtisten, ergotherapeuten, 

logopedisten, podologen, enz.

b) Beroepsbeoefenaars niet conventionele praktijken: homeopaten, 

chiropractors, osteopaten, acupuncturisten.

c) Uitgesloten: bv. seksuologen, orthopedagogen.



18

Personeel toepassingsgebied Wet Medische
Ongevallen: verzorgingsinstellingen

a)Algemene, psychiatrische en universitaire ziekenhuizen;

b)Initiatieven voor beschut wonen, samenwerkingsverbanden van psych. diensten, en 

inzake pall. zorg;

c)RVT, psych. verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging en voor niet aangeboren

hersenletsels;

d)Bloedinstellingen en labo’s voor klinische biologie;

e)Uitgesloten: ROB
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TAKEN FONDS MEDISCHE 
ONGEVALLEN

A.- Advies-, bemiddelings- en vergoedingsfunctie

1° Bepalen van aansprakelijkheid en van ernst van de schade;

2° Nagaan of de aansprakelijkheid voldoende gedekt is;

3° Vervulling vergoedingsvoorwaarden: vergoeden van patiënt;

4° Zo aansprakelijkheid: zorgverlener of verzekeraar verzoeken een vergoedingsvoorstel aan patiënt 

over te maken;

5° Op verzoek een bemiddeling organiseren;

6° Advies verstrekken over toereikendheid van voorgestelde schadevergoeding.
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TAKEN FONDS MEDISCHE 
ONGEVALLEN

B) Preventieve functie: 

centraliseren van alle medische ongevallen en aanbevelingen formuleren.

C) Registratiefunctie: 

opstellen van statistieken.

D) Rapporteringsfunctie:

Jaarlijks opstellen activiteitenverslag: analyse van statistische en financiële gegevens, aanbevelingen 

ter preventie van schade en ter verbetering van schadevergoeding, toelichting bij adviezen.
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FINANCIERING en KOSTPRIJS FONDS

-Staat financiert het Fonds, artsen betalen hun verz.premie

-Kostprijs Fonds: rond de 20 miljoen euro (studie KCE)

-Extrapolatie KCE: jaarlijks 470 dossiers ontvankelijk

-30% of 150 dossiers gunstig vergoedingsadvies

-50% vergoeding door Fonds, 50% door verzekeraar

-Fonds vergoedt jaarlijks gemiddeld 80 benadeelden, naast 37 slachtoffers van ziekenhuisinfectie,
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FMO: CIJFERS

●Start september 2012

●Ontvangen dossier: 2.583 dossiers tussen september 2012 en februari
2015.

●Behandelde dossiers: 14% of 365 dossiers

●Positieve beslissing: 136 dossiers: ofwel aansprakelijkheid ofwel MOZA

●In 10% van die dossiers loopt een procedure voor toekenning
schadevergoeding

●229 dossiers werden afgesloten wegens onontvankelijk.

(Bron: Parl.St. Kamer, Vr & A, 20145-2015, CRIV 54 COM105)



AANTAL VERZOEKEN TOT SCHADEVERGOEDING

●Gemiddeld 100 nieuwe dossiers per maand

●Initiatiefnemers: patiënten zelf (53%) en ziekenfondsen (29%)

●Vooral: orthopedie, spinaal, abdominale chirurgie, anesthesie en
gynaecologie.

●Ook nosocomiale infecties…
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WET MEDISCHE ONGEVALLEN: 
ONTVANKELIJKHEID AANVRAAG

1-Bevoegd op territoriaal vlak: België.

2-Bevoegd op materieel vlak: schade als gevolg van gezondheidszorg.

3-Bevoegd op temporeel vlak: ongevallan vanaf 2/4/2010.

4-Verjaring: gelijk aan verjaring van buitencontractuele vordering (art. 2262bis BW).

5-Belang in zin van art. 17Ger.W.:patiënt, rechthebbende, vertegenwoordiger.

6-Nog niet vergoed via minnelijke regeling

7-Nog niet vergoed via gerechtelijke procedure.

8-Nog niet ongegrond verklaard.
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WET MEDISCHE ONGEVALLEN: 4 x 
TUSSENKOMST FMO

1-Aansprakelijkheid zorgverlener: geen/onvoldoende dekking verzekering

2- Aansprakelijkheid zorgverlener: verzekeraar betwist aansprakelijkheid én
ernstige schade.

3-Aansprakelijkheid zorgverlener: vergoedingsvoorstel verzekeraar is
kennelijk ontoereikend.

4-Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid én ernstige schade.
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MOZA: MEDISCH ONGEVAL ZONDER AANSPRAKELIJKHEID

1●Ongeval als gevolg van verstrekking van gezondheidszorg.

2●Geeft geen aanleiding tot aansprakelijkheid.

3●Vloeit niet voort uit toestand van patiënt.

4●Veroorzaakt abnormale schade.
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ERNSTIGE SCHADE

1-Blijvende invaliditeit ≥ 25%

2-TAO ≥ 6 maanden

3- Bijzonder zware verstoring, ook economisch, van levensomstandigheden
patiënt

4-Overlijden patiënt.
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MOZA: MEDISCH ONGEVAL ZONDER AANSPRAKELIJKHEID

●Abnormale schade=

1●Schade die zich niet had moeten voordoen rekening houdend met:

a) de huidige stand van de wetenschap

b) de toestand van patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie.

MOZA ≠ therapeutisch falen of verkeerde diagnose zonder fout.
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MOZA: CASUS: ADVIES FMO 23/1/2015

●Patiënt wordt opgenomen met genitale en peri-anale condylomata (of
wratten aan geslachtsorgaan en rond aars)

●Verwijdering van wratten via lasertherapie en elektrocoagulatie.

●Nieuwe opname op spoed: gangreen van Fournier (versterf van
onderhuidsbindweefsel van balzak) en bloedvergiftiging.

Oorzaak: rectale perforatie tijdens de ingreep, met fecale verontreiniging en
perianale fistel met abces tot gevolg.

Opnama op INZO: septische shock, multipel orgaanfalen, wordt mechanisch
geventileerd.

Plaatsing van stoma



30

MOZA: CASUS: ADVIES FMO 23/1/2015

●SCHADE?

●10 maanden volledig AO.

●zware psychologische impact.

●heeft geen buikspieren meer
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MOZA: CASUS: ADVIES FMO 23/1/2015

●FOUT= geen IC?

●wel mondelinge informatie over ingreep, maar niet over risico van
gangreen van Fournier.

●Wet Patiëntenrechten: enkel informatie over relevante risico’s

●Hier uiterst zeldzaam risico: 0,09% tot 1/7.500 à 1/750.000

=> Geen fout in informatieverstrekking van arts.
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MOZA: CASUS: ADVIES FMO 23/1/2015

●MOZA?

●verband met verstrekking van gezondheidszorg.

●geen aansprakelijkheid

●schade vloeit niet voort uit toestand van de patiënt

●schade = abnormaal?

Perforatie en fistel is aan ingreep inherent verbonden complicatie en
redelijkwijze voorzienbaar

Daarop volgende gangreen is niet redelijkwijze voorzienbaar.

=>schade = abnormaal + ernstig => MOZA
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PROCEDURE:BEHANDELING VAN AANVRAAG

-Fonds vraagt documenten en dossier op bij zorgverleners

-Geen antwoord na herinneringsbrief: boete van 500 euro/dag met max. van 30 dagen

-Organisatie tegensprekelijke expertise

-Expertise is gratis voor aanvrager

-Expertisekosten voor zorgverlener/verzekeraar bij aansprakelijkheid zorgverlener

-Fonds kan feiten aangeven bij administratieve, tuchtrechtelijke of gerechtelijke

overheden
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EXPERTISE
-Fonds vraagt documenten en dossier op bij zorgverleners: 

⇒ onmiddellijk verzekeraar inlichten!

⇒ Aanstelling raadsgeneesheer en advocaat: bijstand arts/patiënt

Expertisekalender:

Week 1: deskundige contacteert partijen + uitnodiging zitting

Week 7: eerste zitting

Week 19-21: neerlegging deskundigenverslag.
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PROCEDURE

Advies van Fonds: drie mogelijkheden:

A)Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

B) Aansprakelijkheid zorgverlener

C) Geen van beide
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PROCEDURE

A)Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid: 

-Voorstel van Fonds tot vergoeding naar aanvrager

-Akkoord: einde procedure

-Niet akkoord: ofwel opmerkingen ofwel voorleggen aan rechtbank van 1°

aanleg
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PROCEDURE

B) Aansprakelijkheid zorgverlener: 

-Fonds nodigt verzekeraar uit aan aanvrager een vergoedingsvoorstel te 

doen

-Verzekeraar akkoord: einde procedure

-Verzekeraar niet akkoord: Fonds vergoedt aanvrager en verhaalt zich op 

verzekeraar voor rechtbank van 1° aanleg
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PROCEDURE

C) Noch medisch ongeval zonder aansprakelijkheid noch aansprakelijkheid: 

-Aanvrager akkoord: einde procedure

-Aanvrager niet akkoord: kan het advies van  het Fonds betwisten voor

rechtbank van 1° aanleg
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INWERKINGTREDING

- Wet is van toepassing op schade veroorzaakt door een feit dat dateert vanaf
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MOGELIJKE KRITIEK

-Hele administratie én Fonds voor honderdtal slachtoffers;

-Te hoge schadedrempels en bij aansprakelijkheid blijft fout voorwaarde tot schadevergoeding;

-Toegang tot Fonds is laagdrempelig en gratis: vrees voor tsunami aan claims.

-Gratis advies: voldoende deskundigen + kostprijs?

-Begrip « abnormale schade »

-Meer claims dus hogere verzekeringspremies?
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VOORDELEN

-Eén centraal loket voor patiënt

-Minder gerechtelijke procedures

-Minnelijke regeling, geen reputatieverlies

-Vergoeding voor abnormale schade zonder fout

-Doelstelling: snellere, minnelijke vergoeding van meer patiënten

-Minder invloed op verzekeringspremies, wegens gescheiden financiering

-Preventie en patiëntveiligheid.
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MOZA=ABNORMALE SCHADE= VERMIJDBARE SCHADE

●Er bestaat een andere behandelingstechniek;

●Die behandelingstechniek was in casu toepasselijk;

●Die andere behandelingstechniek leidt met een aan zekerheid grenzende
waarschijnljkheid niet tot dezelfde complicatie of een complicatie met een
vergelijkbare of grotere ernst;

●Die andere behandelingstechniek heeft dezelfde of een vergelijkbare
succesratio.
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BESLUIT

●Bijkomende vragen: thierry.vansweevelt@uantwerpen.be

●Oproep voor opsturen rechtspraak rechtscolleges of adviezen

van FMO: oproep voor publicatie!

●Info over  Leerstoel Gezondheidsrecht: www.ahlec.be

●Info over Leerstoel Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht:

www.allic.be


